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A imagem de sebos de livros e revistas empoeirados e escuros ficou no passado. Hoje, 
as empresas que oferecem produtos de segunda mão devem ficar atentas aos avanços 
tecnológicos, além de oferecer ambientes clean, atendimento personalizado e serviços 
diferenciados para driblar a concorrência. Para fugir da crise econômica e da retração 
no mercado editorial, por conta do baixo poder aquisitivo da população, alguns dos 
mais de 100 sebos da Capital paulista passaram a oferecer entregas delivery, em casa 
ou via Correio , atendimento personalizado e recebimento de pedidos via e- mail, 
cafeteria com drinks gelados e quentes e até encontros para os aficionados em revistas 
em quadrinhos. Outra novidade como forma de ampliar o mix de opções e atrair a 
clientela é oferecer, além de livros, revistas e gibis, histórias em quadrinhos (HQs), 
CDs e DVDs usados.  
 
Não há números exatos do setor, mas especialistas estimam que as lojas na cidade de 
São Paulo cresceram cerca de 80% nos últimos cinco anos. Indicadores apontam que 
os empresários que apostam nesse segmento são geralmente pessoas que saíram do 
mercado editorial e a tradição é mantida de geração em geração. 
 
Na contra- mão da crise, os serviços diferenciados determinam o sucesso dos negócios. 
É o lema do Sebo Aliança , que pertence à família da Sebo Messias , com quatro lojas 
na Capital. A empresa resolveu inovar e criou no ano passado uma cafeteria, com a 
proposta de oferecer um serviço de valor agregado. A cafeteria incrementou 30% dos 
negócios este ano e, por conta disso, a Aliança irá inaugurar um outro espaço para os 
clientes do sebo: um cyber café.  
 
De acordo com Alexandre Egon de Palma, sócio do Aliança, a cafeteria acabou virando 
outro foco de negócio e hoje circulam por lá cerca de 300 pessoas por mês. Entre a 
cafeteria e o cyber café foram investidos R$ 50 mil.  
 
A Aliança trabalha ainda com pedidos on-line, entregas delivery e descontos de 10% 
em compras à vista ou parceladas em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. 
Entre as atrações do café Aliança estão hot drinks, bebidas quentes para dias mais 
frios. Já o projeto para o cyber café é abrir um espaço para pesquisas escolares e 
aproveitar o público que estuda na região. "Com a crise econômica, é preciso 
diversificar. 
 
Quanto mais a gente oferecer, mais o cliente vai pensar em voltar", diz Palma. Ele 
conta que a receita no ano passado foi de R$ 500 mil e para este ano, a expectativa é 
crescer 30%. A Aliança tem 100 mil livros no acervo, além de CDs, DVDs, aparelhos de 
som e LPs de segunda mão.  
 
Pedidos na web 
 
No mercado há cerca de 20 anos, a Sebolândia é outra que aposta em tecnologia para 
reforçar a receita. Segundo Carlos Roberto Romero, responsável pela empresa, o sebo 
começou a utilizar a Internet há dois anos e hoje o serviço representa 20% dos 
negócios. A empresa realiza ainda entregas via Correio, sendo geralmente coleções de 
gibis ou livros de coleções. Romero explica que a Sebolândia oferece livros, revistas, 
gibis, CDs e DVDs, sendo mais de mil itens repostos mensalmente. Há ainda a troca de 
produtos, com preços que variam de R$ 1 a R$ 250, no caso de enciclopédias.  



 
No mercado há cerca de 30 anos, o sebo Casa das Revistas Usadas , localizado na Vila 
Mariana, possui cerca 30 mil itens, entre CD, DVD, gibi, revistas e livros e HQs 
(história em quadrinhos). Entre os novos serviços a empresa realiza entrega de 
produtos pelo Correio para outros Estados. Promoções de até 30% nas mercadorias e 
pedidos on-line, com entrega em até 20 dias, dependendo do local. Segundo André 
Mastropaulo, proprietário, o fato de o sebo estar instalado em uma galeria faz com que 
o local seja ainda mais charmoso. A empresa fatura cerca de R$ 35 mil mensais e 
espera voltar a crescer em 2004, com a estabilização econômica. Mastropaulo conta 
que o negócio era de seu pai e ele assumiu quando o pai adoeceu. Ele explica que o 
perfil de clientes que freqüenta o sebo é de executivos, estudantes e profissional 
liberal, na faixa dos 20 a 30 anos.  
 
A empresa começou a diversificar seus serviços e passou a vender CDs e DVDs usados. 
A procura este ano aumentou por histórias em quadrinhos eróticas, pois o preço das 
revistas do segmento estão salgados e os clientes acabam buscando produtos similares 
mais em conta. Os preços variam de R$ 0,50 (quadrinhos) a R$ 300 (uma coleção da 
obra de Machado de Assis, com 31 volumes).  
 
A Livraria -Sebo Brandão está em São Paulo há 23 anos, no centro da Capital. A 
empresa, administrada por Eurico Brandão Júnior, conta com um acervo de 300 mil 
volumes de livros de todas as categorias e revistas usadas. As vendas não 
acompanham os descontos e a expectativa é um recuo de 30% este ano. Para 
recuperar isso, o empresário aposta na Internet e em promoções. 
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